PUBLISKĀ tikšanās par Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas plāna izstrādi.
2018. gada 7. maijs, Ventspils

Protokols
Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma elementa
saglabāšanas plāna izstrādes 5 gadiem prezentācija, sabiedrības
priekšlikumi, tālākie soļi.
Asnāte Ziemele prezentē Unesco-tūrisms projektu ar mērķiem un uzdevumiem.
Ieva Ernštreite:
• Līvu savienības viens no galvenajiem uzdevumiem ir turpināt rīkot visas
tās aktivitātes un īstenot darbības,, kur biedrībai jau ir daudzu gadu
pieredze- vasaras skolu lībiešu izcelsmes bērniem un jauniešiem Mazirbē,
tradicionālos lībiešu svētkus, lībiešu kultūras mantojama popularizēšanas
aktivitātes Mazirbes lībiešu namā sadarbībā ar partneriem, veicinot un
uzturot Līvu kultūras mantojumu. Plāna izstrāde un UNESCO ir lieliska
iespēja daudzpusīgai attīstībai un sadarbībai;
• Izstrādātājā piecu gadu plānā jātiecas uz visu lībisko tradīciju un darbību
apvienošanu, nevis to šķelšanu;
• Daudzas iesūtītās aktivitātes var kalpot kā pamats plānu papildinot un
pilnveidojot;
• Ir svarīgi vērst uzmanību uz tradīciju pārmantojamību;
• Šobrīd šis ir jau otrais papildinājums, pie kura vēl tiek strādāts. Visi
interesenti tiek aicināti sūtīt priekšlikumus Ievai ievacdf@parks.lv līdz 11.
maijam un plāna galējā versija tiks prezentēta Mazirbē 18. maijā plkst.
11:00.
Iesūtīto ideju un aktivitāšu plānotie saglabāšanas pasākumi tiek iedalīti piecās
daļās:
1) Lībiešu kultūras un valodas pieejamība. Pasākumi lībiešu valodas
saglabāšanā, lietojumā un tālāk nodošanā, īpaši bērnu un jauniešu vidū;
2) Lībiešu kultūras elementu klātbūtne un pasākumi Lībiešu krasta
kultūrtelpas vizuālajā tēlā;
3) Lībiešu kultūras mantojuma apzināšana, izpēte un popularizēšana.
Lībiešu izzūdošo tradīciju vai to elementu atjaunošana, tālāknodošana un
popularizēšana;
4) Lībiešu izzūdošo tradīciju vai to elementu atjaunošana, apguve, tālāk
nodošana un popularizēšana;
5) Lībiešu krasta ekonomiskās izaugsmes veicināšana, izmantojot lībiešu
nemateriālās kultūras mantojumu.
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Valts Ernštreits:
• Pieteikuma plānam ir svarīgi būt atbilstošam reālajai situācijai, jo šis
pieteikums nenes nekādu finansiālu labumu, bet gan tikai palīdz kā
arguments tālākām darbībām Līvu kultūras saglabāšanā un paver jaunas
iespējas;
• Plānā iekļautajām idejām jāparāda, ko mēs – pašvaldības, uzņēmēji u.c.
reāli esam gatavi un plānojam darīt;
• Specifika vai problēma ar lībiešu aktivitātēm ir tā, ka daudzas aktivitātes
un pasākumi notiek ārpus lībiešu teritorijām;
• Svarīgi precīzi noformulēt pasākumus un lai tiktu iekļautas pēc iespējas
plašākas cilvēku kopienas.
DISKUSIJAS par Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma
elementa saglabāšanas plāna izstrādi 5 gadiem
•
•
•
•
•

Dace Sāmīte DAP iesaka, ka nepieciešama līvu materiālu tulkošana, īpaši
līvu avīzes no 30.-tajiem gadiem;
Valts Ernštreits informē, ka ir plānots veidot visaptverošu datu bāzi;
Dženeta Marinska norāda, ka pašreizējā plānā ir mērķi, kas pārklājas;
Lilita Kalnāja iesaka „izpildītājs” vietā izvēlēties citu formulējumu, ja kā
nesaskaņotu “darītāju” norāda valsts iestādi;
Valts Ernštreits atzīmē, ka valsts institūcijām uz iesniegto plānu pamata
būs vieglāk plānot savu budžetu. Plāna pēdējā versija tiks publicēta
internetā un būs publiski pieejama ikvienam interesentam.

Tikšanās tika organizēta: Līvõd Īt (Līvu (lībiešu) savienība) sadarbībā ar Latvijas Lauku
tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un Ventspils novada pašvaldību
Aktivitāte tiek veikta Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis”
ietvaros.
Šī darba kārtība atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā
ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

2

